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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ الحكومة العاجزة عن �إجراء التعيينات ّ
تعطل البلد

فتحعلي :حدّ ة مواقف ال�سنيورة نابعة
من عُ قَدِ ه الداخلية تجاه الم�سائل الإقليمية

�سليم عون :اتفاق بين عون والحريري على تعيين
روكز قائد ًا للجي�ش وعثمان مدير ًا لقوى الأمن

} هتاف دهّ ام

حاورته :روزانا ر ّمال
اعتبر القيادي في التيار الوطني الح ّر النائب السابق سليم عون أنّ من ّ
يعطل البلد هي
الحكومة العاجزة عن ممارسة دورها وصالحياتها في إجراء التعيينات األمنية ،رافضا ً
مقولة «نحن مع التعيين ولكن» ،مؤكدا ً أنّ التمديد مخالف للقانون.
وأشار إلى اتفاق حصل في  18شباط الماضي خالل زيارة رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون الرئيس سعد الحريري ،على عدم التمديد وضرورة التعيين
وتحديدا ً العميد شامل روكز قائدا ً للجيش ،والعقيد عماد عثمان مديرا ً عاما ً لقوى األمن
الداخلي.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،رأى عون «أنّ طريقة
التعاطي معنا تؤكد لنا أنّ الحضور المسيحي مستهدف ألنه من خالل الدور يبقى الوجود
المسيحي».
وإذ أشار إلى أنّ من حقّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن ينزعج من موقف التيار
الوطني الحر حيال موضوع التشريع ،دعا عون الرئيس بري والرأي العام إلى أن يتفهم
موقف التيار .وتساءل« :هل يعقل أنّ كتلة من  27نائبا ً ليست ممثلة في مكتب المجلس منذ
عشر سنوات وال كلمة لنا في جدول أعمال المجلس»؟ ودعا إلى وضع قانوني الجنسية
واالنتخابات على جدول األعمال.
وأشار عون إلى أننا «في أزمة نظام وليس صحيحا ً ما يصوره البعض بأنّ انتخاب
رئيس للجمهورية يح ّل األزمة ،موضحا ً أنّ هدف الفريق اآلخر هو اإلتيان برئيس ممسوك،
رافضا ً تكرار تجارب سابقة فاشلة ،قائالً« :ارتبكنا خطأ ً يصل ح ّد الخطيئة بانتخاب
الرئيس ميشال سليمان ولكن لن نكرر ذلك».
وأكد عون أنّ «العماد عون يؤمن الحضور المسيحي القوي ويطمئن مسيحي المشرق
نص الحوار:
وفيما يلي ّ
في موضوع التعيينات األمنية ،هل يتجه هذا الملف إلى الح ّل
بعد لقاء األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون؟
القضية في هذا الملف ليست شخصية ،ال مع قائد الجيش
الحالي وال مع غيره ،بل هي قضية مبدأ .فنحن مع تطبيق القانون
والدستور ،وهناك حكومة موجودة اليوم ومن مه ّماتها تعيين
قائد للجيش والمخالفة التي تحصل للقوانين هي أنّ الحكومة
ال تمارس صالحياتها ووزير واحد يخرق القانون ويمدّد للقادة
األمنيين ،فقد مدّد في المرة األولى وهناك حديث عن تمديد مرة
أخرى ،وهذا أمر غير مقبول ولسنا مستعدين للمساومة عليه.
م��ن جهة ثانية ،ن��رى م��ن خ�لال طبيعة النظام السياسي
والشراكة الحقيقية ،وجود أزمة في النظام ،فقائد الجيش موقع
مخصص للمسيحيين ونحن نرى كيف يت ّم التعاطي مع ك ّل
ّ
المخصصة للمسيحيين .في صلب الجيش اللبناني
المواقع
ّ
يوجد تراتبية معينة وك ّل الضباط ،وخصوصا ً العمداء ،لديهم
طموح للوصول إلى هذا المركز ،فماذا نقول لخمسمئة عميد؟ .ال
أحد منهم يصلح ألن يكون قائدا ً للجيش؟ .نحن نطالب بالتعيين
وال نطالب بتعيين العميد شامل روكز رغم أنّ من ينافسون روكز
يعترفون له بأحقيته ،لكنّ هذا ال يعني أنه سيكون قائداً.
لماذا ال يريد الطرف اآلخر التعيين ،في رأيك؟
ألنه ال يريد أن يأتي أحد لديه الكفاءة واالستقاللية ،والح ّر
والنظيف ،قائد غير مرتهن وال يخضع للضغط السياسي وليس

من ّ
حق بري �أن ينزعج
من موقفنا ومن حقنا �أي�ض ًا
�أن ن�س�أل عن جدول
«الت�شريعية»
أداة في يد السياسيين أو ينفذ ما يطلب منه .نحن نرى من خالل
كيفية التصرف معنا في قانون االنتخاب ورئاسة الجمهورية
والتعيينات أنّ الحضور المسيحي مستهدف ،فمن خالل الدور
يبقى الوجود المسيحي ،والهجرة المسيحية منذ التسعينات
سببها غياب دور المسيحيين.
أفادت تسريبات عن لقاء السيد نصرالله والعماد عون بأنّ
حزب الله متمسك بعون مرشحا ً رئاسيا ً وبمبدأ التعيين ،هل حلّت
هذه المشكلة بين الحلفاء إذا كانت هناك مشكلة أصال؟
ال نشك بحزب الله وبحلفائنا .كالم عون كان نوعا ً من التحذير،
فقد سبق ذلك تمديد لمجلس النواب وتمديد لقادة أمنيين ،ولم
نكن موافقين حينها لكننا ُوضعنا أمام أمر واقع ،وكانت الحجة أنّ
الحكومة مستقيلة وكان هذا عذراً ،لكن نخشى اليوم أن يحصل
األمر نفسه ،لذلك لن يم ّر بالسهولة التي م ّر بها سابقاً .وبما أنّ
حزب الله صادق في تحالفه معنا ،فمن الطبيعي أن يكون قد تل ّقف
هذه الصرخة ألنها ناتجة عن وجع .اليوم هناك حكومة وعليها
أن تعيّن وسنقوم بر ّد فعل لمصلحة البلد .هذا التحذير يتفهمه
الحليف ،وقد قال لنا»:الموقف الذي تتخذونه نحن معه».
لكن أنتم تتهمون بتعطيل المؤسسات؟
ّ
يعطل البلد هي الحكومة العاجزة عن ممارسة دورها
من
وصالحياتها ونحن إذا انسحبنا من الحكومة نكون قد ّ
عطلنا
ّ
المعطل أصالً ،ألنّ وزيرا ً يأخذ صالحياتها ويمدّد
العمل الحكومي
لقائد الجيش أمام أعين الحكومة .ال يمكن أن نبقى شهود زور بل
سيكون لنا ر ّد فعل ،أقلّه تعليق العمل الحكومي ،فحكومة عاجزة
عن تعيين قائد للجيش تعطل نفسها ،علما ً أنها عينت لجنة

عون متحدثا ً إلى الزميلة ر ّمال

ويحافظ على االستقرار الداخلي ،موضحا ً أنّ هناك ممانعة دولية النتخابه ألنّ هناك
تقاسما ً لألدوار في الداخل وعون ليس في جيب أحد وال يقبل المساومة» ،داعيا ً الجميع
إلى تسهيل استالمه الرئاسة لح ّل المشاكل.
ولفت عون إلى أنّ وزير الخارجية جبران باسيل ال يعبر عن موقفه الخاص بل عن
موقف الدولة وهو يمثل ك ّل لبنان وال يعكس موقف التيار الوطني الحر أو التكتل ،مؤكدا ً أنّ
العدوان على اليمن ليس له أي شرعية وال يستند إلى أي غطاء عربي أو دولي.

الرقابة على المصارف وأمين عام مجلس الوزراء ،فلتعيّن قائدا ً
للجيش لنحافظ عليها.
هل صحيح أنّ العالقة متوترة مع حليف حليفكم وأنّ التسوية
التي قام بها حزب الله تقضي بأن يم ّرر عون جلسات التشريع
مقابل تعيين روكز؟
نحن وحركة أمل متفقون على الخيارات السياسية الكبرى
وهذا هو األهم ،ولكن في األمور التفصيلية نحن مختلفون وهذا
يحصل ضمن الحزب الواحد ،فكيف بين الحلفاء؟ الرئيس نبيه
بري منزعج من موقفنا من التشريع ألننا وحزب القوات اللبنانية
نشكل الغطاء المسيحي ألي جلسة تشريعية ،وفق نظرة بري،
ّ
الحق أن يعتب .لكن من جهة ثانية ،فإنّ
ومن هذه الزاوية له
بري والرأي العام يجب أن يتفهما موقفنا .فنحن كتلة من 27
نائبا ً ليست ممثلة في مكتب المجلس منذ عشر سنوات وال
كلمة لنا في جدول أعمال المجلس .قانون عمره  13سنة ،مه ّم
للبنانيين أي قانون الجنسية ،ال يوضع على جدول األعمال،
وقانون االنتخاب أيضاً ،أليس تشريع ضرورة؟ نحن ال نقاطع
للعرقلة ولكن لنا مطالب ،وهدفنا الوصول إلى نتيجة ملموسة.
أين الدولة في ظ ّل التمديد أو الشغور؟ لماذا يضعوننا أمام
هذين الخيارين؟ نحن نرفض مقولة نحن مع التعيين ولكن،
كما يطرح بعض حلفائنا .لماذا ال نقول الفراغ أو التعيين ،ألنّ
ذلك يجبر الجميع على الذهاب إلى التعيين وعدم اللجوء إلى
خيار التمديد ألنه مخالف للقانون .نحن في أزمة نظام و على
عكس ما يقال ،إنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ،ال
يحالن األزمة ،ألننا سنأتي إلى مجلس نيابي مدّد لنفسه وال يق ّر
قانون انتخاب .فماذا نفعل باالنتخابات بعد سنتين؟ سنوضع
بين خيارين إما إجراؤها على القانون الحالي أو التمديد .ك ّل ذلك
هدفه أكل حقوقنا .أي رئيس سننتخب إذا نزلنا إلى المجلس؟
تهريبة؟ هدفهم االتيان برئيس ممسوك ولسنا مستعدين لتكرار
تجارب سابقة فاشلة ،نحن ارتكبنا خطأ ً يصل إلى ح ّد الخطيئة
بانتخاب الرئيس ميشال سليمان ،وعدا أننا خالفنا الدستور
ونعترف بذلك ،دخلنا في تسوية وانتخبناه .فهل المطلوب أن
نك ّرر ذلك؟
ماذا حمل مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري إلى
الرابية؟
حصل اتفاق في  18شباط الماضي خالل زيارة عون الرئيس
الحريري على عدم التمديد وضرورة التعيين ،وتحديدا ً تعيين
روكز قائدا ً للجيش والعقيد عماد عثمان مديرا ً عاما ً لقوى األمن
الداخلي ،وقد قال الحريري لعون :هذا الموضوع على عاتقك مع
الحلفاء.
حزب الله مع عون ودائما ً يسهل األمور والرئيس بري متجاوب
وقد زار عون النائب وليد جنبالط الذي قال :إذا اتفقت مع الحريري
أنا موافق ،إلى أن نقل الحريري كالما ً مفاده أنّ بري لديه مشكلة
في ذل��ك ،لكنّ أوساطه نفت ذل��ك .فلنذهب إلى مجلس ال��وزراء
لنعرف من يلتزم ومن ال يلتزم.
يعرف اللبنانيون أنّ ك ّل التعقيدات التي تحصل في البلد
مصدرها تدخالت خارجية ،ويقال أنّ إعادة طرح التمديد لقائد
الجيش العماد جان قهوجي هي تدخل أميركي لقطع الطريق على
العماد عون لرئاسة الجمهورية ألنه بمجرد انتهاء والية قهوجي
يصبح غير مرشح للرئاسة؟
هذا يعني أنّ من يخرق القانون والدستور هدفه عرقلة وصول
عون إلى رئاسة الجمهورية وهو يتحمل المسؤولية .فهل مطلوب
أن ننتخب ميشال سليمان آخ��ر؟ أه��ذا هو الحل؟ ع��ون يؤمِّن
الحضور المسيحي القوي وهو الذي يطمئن مسيحيي المشرق
ويحافظ على االستقرار في ال��داخ��ل اللبناني ،وف��ي ماضيه
وحاضره لم يكن العماد عون مرتهنا ً ألحد أو متواطئا ً مع الخارج
ّ
الحق األول بتبوء هذا المركز ،وندعو الجميع إلى
ض ّد الداخل ،له
تسهيل تسلمه الرئاسة لح ّل المشاكل.
نحن نطالب بتعزيز دورنا لبقائنا ووجودنا .أي استحقاق م ّر

خرق للدستور والقانون؟ هناك مخالفات
منذ العام  1990بال
ٍ
تتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قوانين انتخابية مخالفة
لروح الطائف والصيغة .إذا اجتمع الزعماء المسيحيون األربعة
ال يشكلون نصف النواب المسيحيين ،فهل هذا هو الدستور الذي
اتفقنا عليه؟ المشكلة ،إذن ،في قانون االنتخاب.
كان لوزير الخارجية جبران باسيل موقف من «عاصفة الحزم»
ومؤيد لما تتخذه الحكومة من ق��رارات وأك��د أنه مع الشرعية
العربية ،كيف لباسيل أن يقول هذا الكالم ،رغم أنّ الوزير عدنان
منصور تصرف بشكل آخر حيال األزمة السورية حين كان وزيرا ً
للخارجية؟
الوزير باسيل ال يعبّر عن موقفه الخاص بل موقف دولته ،هو
يمثل ك ّل لبنان وال يعكس موقف التيار الوطني الح ّر أو التكتل،
موقف الحكومة كان أنه عندما تتوفر شرعية عربية ألي حرب
على اليمن نحن معها ولكن ال توجد شرعية ،موقف التكتل أنها
حرب غير شرعية ألن ال تغطية لها من جامعة الدول العربية وال
من مجلس األمن .موقف باسيل صحيح يعبّر عن موقف الدولة
اللبنانية ،ونحن نم ّيز بين موقف وزير الخارجية وموقف التكتل
والتيار الوطني الحر .باسيل م ّثل لبنان خير تمثيل ولم يهرب من
المسؤولية ،العدوان على اليمن ليست له أي شرعية وال يستند
إلى أي غطاء ال عربي وال دولي ،الح ّل العسكري لن يوصل إلى أي
مكان والمطلوب الح ّل السياسي ،ونحن نؤيد السيد نصرالله في
قوله إنّ الحرب على اليمن لم تحقق أي هدف.
يقال أنّ الشهرين المقبلين سيكونان ساخنين قبل توقيع

عون ي� ِّؤمن الح�ضور الم�سيحي
القوي ويطمئن م�سيحيي
الم�شرق ويحافظ على
اال�ستقرار الداخلي
االتفاق النووي ،في أكثر من ساحة ،بعد هذه المرحلة ،فهل
سندخل في أفق جديد؟
خيارنا السياسي رابح ،منذ عام  ،2005وقد حذرنا من الخطر
التكفيري بينما كان الفريق اآلخر يتهم حزب الله والمقاومة.
ك ّل الصراع خارجي في الشرق األوسط ونحن جزء منه وهناك
صراع دولي كبير أيضاً ،وكانت أميركا القطب األكبر واألوحد.
اآلن هناك مجموعة «بريكس» وإيران ،وهذه الدول أوجدت توازنا ً
مع الواليات المتحدة ،فالمنطقة ساحة صراع ،كما يحصل في
سورية والعراق واألردن واليمن ومصر وليبيا ،إال لبنان ساحته
باردة والجميع يريدها باردة ،فإذا اتفقنا على أي أمر داخلي ال أحد
في الخارج يمانع ،لكن إذا انتظرنا تقاسم النفوذ في المنطقة وما
بعد الح ّل في سورية واليمن والعراق ،فسنتأخر كثيراً.
بعد توقيع االتفاق هل سترتفع حظوظ عون في الرئاسة
األولى؟
إذا أخذنا معيار أي خيار سياسي رابح ،فيجب أن يكافأ عون
على خياره ال أن نعاقبه ،ومن يستطيع أن ّ
يعطل هو القوي وليس
ً
ّ
بالحق ،عون دائما حظوظه مرتفعة،
الضعيف .يجب أن نعترف له
وهناك ممانعة دولية النتخابه وتقاسم لألدوار في الداخل ،ألنّ
عون ليس في جيبة أحد والجميع يعرف كيف نتصرف ،خالفنا
مع أميركا سببه أننا لسنا أدوات عندها وال نقبل المساومة.

ُي �ب��ثّ ه ��ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً ال �ي��وم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز» تردد .12034

دعا �إلى �إجراء التعيينات ومعرفة وجهة �إنفاق ال�سنيورة  11مليار دوالر

لقاء الأحزاب :للوقوف مع الجي�ش والمقاومة
في تحرير جرود عر�سال من القوى التكفيرية
أك����د ل���ق���اء األح�������زاب وال���ق���وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني
والمقاومة ف��ي العمل على تحرير
ج����رود ع��رس��ال وب��ق��ي��ة المناطق
ال��ح��دودي��ة م��ن ال��ق��وى التكفيرية،
داعيا ً جميع األطراف السياسية إلى
االلتفاف ح��ول الجيش والمقاومة
في القيام بهذا الواجب الوطني .كما
طالب بالتنسيق الكامل مع الجيش
السوري لما في ذل��ك من أهمية في
تسريع إنجاز هذه المه ّمة .ودعا إلى
إنجاز الموازنة ومعرفة وجهة إنفاق
الرئيس ف��ؤاد السنيورة  11مليار
دوالر ،وكذلك إج��راء التعيينات في
المراكز األمنية األساسية.
جاء ذلك في بيان للقاء األحزاب
بعد اجتماعه الدوري أمس في مركز
الحزب السوري القومي االجتماعي،
والذي توقف فيه عند ذكرى شهداء
السادس من أيار»الذين أعدموا على
أيدي السفاح العثماني جمال باشا
الجزار» ،متوجها ً بالتحية إلى «جميع

الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب
الوطن دفاعا ً عن سيادته واستقالله
وحريته ،شهداء المقاومة والجيش
والشعب اللبناني الذين استشهدوا
أثناء تصديهم ومقاومتهم المحتل
الصهيوني وقوى اإلرهاب التكفيري،
الوجه اآلخر لإلرهاب الصهيوني».
وط��ال��ب «ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية
بتصحيح الجريمة التي ارتكبها فؤاد
ّ
حق الشهداء بإلغاء
السنيورة في
االحتفال بعيدهم ،والعمل على إعادة
إدراج ه��ذا العيد ضمن المناسبات
الوطنية لتذكير األجيال بتاريخهم
المجيد ال���ذي صنعته تضحيات
الشهداء المقاومين».
وأك��د اللقاء «وق��وف��ه إل��ى جانب
الجيش اللبناني وال��م��ق��اوم��ة في
العمل على تحرير ج��رود عرسال
وبقية المناطق الحدودية من احتالل
ال��ق��وى اإلره��اب��ي��ة التكفيرية التي
تشكل خطرا ً داهما ً يهدّد اللبنانيين
جميعاً» ،داع��ي �ا ً «جميع األط��راف
السياسية المتمثلة في الحكومة

والمجلس النيابي وخارجهما ،إلى
االلتفاف ح��ول الجيش والمقاومة
ف��ي القيام بهذا ال��واج��ب الوطني،
للتخلص من ه��ذا الخطر اإلرهابي
التكفيري ،ال��ذي ال يق ّل خطورة عن
اإلرهاب الصهيوني».
وط��ال��ب «بالتنسيق الكامل مع
الجيش العربي ال��س��وري ،لما في
ذل��ك م��ن أهمية ف��ي تسريع إنجاز
هذه المه ّمة» ،محذرا ً من «المواقف
السياسية التي تقلل الخطر اإلرهابي،
وت��ت��ص��رف بكيدية سياسية عبر
استمرارها في التصويب على دور
المقاومة التي تتنكب المسؤولية
إلى جانب الجيش ،لحماية المناطق
اللبنانية وجميع المواطنين من تمدّد
الجماعات اإلرهابية المسلحة التي
ارتكبت المجازر الوحشية في لبنان
وسورية والعراق ،وتعمل على إثارة
الفتنة البغضاء لتحقيق مخططها
ال���ذي ي��خ��دم ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي
الصهيوني ،والذي أطل علينا ،والتنبه
إلى خطورة مشروع القانون المنوي
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مناقشته في الكونغرس األميركي
حول إمكان التواصل وتقديم الدعم
لمك ّونات عراقية من دون المرور عبر
الحكومة المركزية» ،معتبرا ً أنّ هذا
األمر «بمثابة دعوة إلى تقسيم العراق
ثالثة أقاليم طائفية وعرقية ،كمقدمة
لتعميم ه��ذا النموذج على البلدان
العربية األخرى ،في سياق محاولة
تعويم مشروع الهيمنة األميركية في
المنطقة».
وأك��د «ض���رورة إن��ج��از الموازنة
العامة وإقرارها في الحكومة ومجلس
ال��ن��واب ،لما ل��ذل��ك م��ن انعكاسات
إيجابية على انتظام عمل مؤسسات
الدولة والمالية العامة» ،محذرا ً من
«أي محاولة للتغطية أو القفز فوق
إجراء عملية محاسبة لمعرفة كيف
أنفق الرئيس السنيورة  11مليار
دوالر».
ودع���ا إل���ى إن��ج��از «التعيينات
المطلوبة والضرورية في المراكز
األمنية األساسية تجنبا ً لحصول أي
شغور ،ال سيما أن ليس هناك من

مب ّررات قانونية تحول دون القيام
بذلك».
ك��م��ا دع���ا ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة إل��ى
«اإلس���راع في إق��رار سلسلة الرتب
وال���روات���ب وع����دم االس��ت��م��رار في
المماطلة والتسويف».
ون��� ّوه اللقاء «بالصمود الكبير
واإلن��ج��ازات التي يحققها الجيش
العربي السوري في مواجهة الحرب
اإلرهابية التكفيرية المدعومة أميركيا ً
وتركيا ً وخليجياً» ،مشيدا ً «بالمواقف
الجريئة والشجاعة للرئيس بشار
األسد في الثبات والتمسك بالثوابت
الوطنية والقومية».
كما دعا إلى «وقف سريع وفوري
ل��ل��ح��رب ال��ت��دم��ي��ري��ة ع��ل��ى اليمن،
والتي ال تخدم سوى أع��داء األم��ة»،
مطالبا ً
ّ
«بفك الحصار عن الشعب
اليمني ال��ع��رب��ي المنكوب نتيجة
الحرب وصوال ً إلى توفير المناخات
إلع��ادة إط�لاق الحوار بين األط��راف
اليمنية بعيدا ً من إم�لاءات الخارج
وضغوطه».

ُت � �س � �ت� ��أن� ��ف ال� � �م� � �ف � ��اوض � ��ات ب � �ي� ��ن إي� � � ��ران
ومجموعة ( )1+5ال �ث�لاث��اء ال�م�ق�ب��ل ف��ي فیینا،
وستُجرى الجولة الختامیة منها علی مستوی
م�س��اع��دي وزراء ال�خ��ارج�ی��ة وال �خ �ب��راء .ويؤكد
السفير االي��ران��ي ف��ي لبنان محمد فتحعلي «أنّ
ال�م�ف��اوض��ات بغية ص��وغ ن��ص االت �ف��اق النووي
ال �ن �ه��ائ��ي ج��اري��ة اآلن ع �ل��ى م �س �ت��وى مساعدي
وزراء الخارجية والخبراء ،ويتوقع أن نصل في
الموعد المحدّد إلى اتفاق في إطار معادلة «رابح
– رابح».
ُي��ذ ّك��ر فتحعلي ب� �ـ«أنّ المسؤولين اإليرانيين
أعلنوا صراحة أنّ محاولة الطرف المقابل وضع
�ص ب��رف��ع العقوبات
ع��راق �ي��ل س ��واء ف��ي م��ا ي�خ�ت� ّ
كافة أو بطرح ش��روط مبالغ فيها ،ف��إنّ المجال
يصبح حينها متاحا ً أمام إيران من أجل تخصيب
اليورانيوم بالمستوى الذي تريده».
لقد تمكنت الجمهورية اإلس�لام�ي��ة اإليرانية
من خ�لال الصبر ال��ذي تحلّت به ط��وال السنوات
ال�م��اض�ي��ة م��ن ح� � ّل ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�م�ش�ك�لات التي
كان ُيعتقد بأنها غير قابلة للح ّل ،وقضية الملف
ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ليست استثناء ،ه��ذا م��ا يقوله
الدبلوماسي اإليراني في لقاء إعالمي.
وبات من الواضح للقاصي والداني أنّ العملية
المس ّماة «عاصفة الحزم» لم تحقق شيئا ً سوى
ت�خ��ري��ب ال�ي�م��ن ورف ��ع م�س�ت��وى س��وء ال�ظ��ن لدى
الشعب اليمني تجاه السعودية ،وأنّ استمرار
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وال �ح �ص��ار االق �ت �ص��ادي،
ال ي�خ��دم أم��ن المملكة على اإلط�ل�اق ،ب��ل إن��ه في
حس االنتقام لدى الشعب اليمني
المقابل يلهب
ّ
ال��ذي يفقد أبناءه ومق ّومات حياته من خالل هذا
السلوك العدواني السعودي ،بحسب فتحعلي.
وي�ب��دي السفير اإلي��ران��ي قلقه م��ن التطورات
ال �ي �م �ن �ي��ة ،وي� �ع ��رب ع ��ن أس� �ف ��ه ألنّ السعودية
والبلدان المنضوية ضمن التحالف العربي تمنع
وصول المساعدات اإلنسانية إلى الشعب اليمني
المظلوم.
اال أنّ «ع��اص��ف��ة ال� �ح���زم» ال��س��ع��ودي��ة التي
أن��زل��ت ص��واري �خ �ه��ا ع�ل��ى ال �ي �م��ن ،ل��م ي �ن� ُ�ج لبنان
م��ن ش�ظ��اي��اه��ا ،ك �ي � ٌل م��ن االت �ه��ام��ات والتلفيقات
ض � ّد الجمهورية اإلسالمية اإلي��ران�ي��ة ق��اده تيار
المستقبل بشخص رئيس الكتلة فؤاد السنيورة،
وال ��ذي اعتبر أنّ تصاعد دور التدخل اإليراني
والسطوة اإليرانية في المنطقة المدفوعة بنظرية
تصدير الثورة المرتكزة على فكرة والية الفقيه
العابرة للحدود السياسية والتي سعت وتسعى
إل ��ى ب�س��ط س�ي�ط��رت�ه��ا ون �ف��وذه��ا ع�ب��ر ش�ب�ك��ة من
التنظيمات المسلحة وال�ت��ي تساهم ب��دوره��ا في

تأجيج ه��ذه ال�ص��راع��ات واالن�ق�س��ام��ات الداخلية
وزيادة حدّة االحتقان والتطرف ،سمح بتصاعد
دور الميليشيات المتطرفة التي صارت لبعضها
وظ�ي�ف��ة داخ�ل�ي��ة م � ّدع��اة ه��ي «ح�م��اي��ة أه��ل السنّة
وحقوقهم من التغ ّول المذهبي اإليراني» .ودعا ما
س ّماها «قوى االعتدال العربي إلى تطوير موقف
عربي جماعي واض��ح وح��ازم يستعيد التوازن
االستراتيجي ف��ي المنطقة ويتصدّى لالجتياح
اإليراني للدول والمجتمعات العربية ،ومواجهة
التطرف واإلرهاب».
م ��واق ��ف رئ��ي��س ال �ك �ت �ل��ة ال� ��زرق� ��اء ف ��ي مجال
«مكافحة المملكة العربية ال�س�ع��ودي��ة لإلرهاب
والفكر التكفيري» ،ل��م ُتثر دهشة أو استغراب
�س��د ال�ط�ب��ع اإليراني
السفير اإلي��ران��ي ال ��ذي ي�ج� ّ
الهادئ ويوصل الرسالة التي يريدها بك ّل مهارة
وذكاء ،بقوله« :لم يعد أحد يأتي على ذكر ما جرى
في فندق «دي روي» والعناصر االنتحارية التي
احتلته ،ف�ض�لاً ع��ن م��اج��د ال�م��اج��د ونعيم عباس
وغ�ي��ره��م م��ن ال�ع�ن��اص��ر التكفيرية ال �ت��ي سفكت
دم��اء اللبنانيين خ�لال األشهر الماضية ،فهؤالء
اإلره��اب��ي��ون إم ��ا ق �ت �ل��وا أو اع �ت �ق �ل��وا .أم ��ا حديث
السنيورة حول حقوق اإلنسان فيمكننا أن نفهمه
في شكل واض��ح عندما ن��رى أنّ عشرات اآلالف
م��ن األب��ري��اء ف��ي ال �ع��راق وس��وري��ة ول�ب�ن��ان وك ّل
العالم ذهبوا ضحية الفكر الوهابي الذي ال يكلّف
دولة السنيورة نفسه عناء التحدّث عنه».
«توجه السنيورة حيال
يدعم السفير االيراني
ّ
�رح��ب بانضمامه إلى
ص��ون العيش المشترك وي� ّ
صفوف المعتدلين ،ال سيّما أنّ دولته لطالما اشتهر
بالخطابات الحادّة والطائفية» ،لكنه يسأله هل «أنّ
االعتدال من وجهة نظره يتجلّى في اليمن من خالل
تخريب بلد بر ّمته وه��دم ب�ن��اه التحتية ومرافقه
ال �ع��ام��ة وال �خ��اص��ة وت��دم �ي��ر ج��س��وره وطرقاته
ومطاراته ومخيمات الالجئين فيه ومستودعات
ال �م��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،وق�ص��ف خ��زان��ات ال�م�ي��اه وهدم
ال�ب�ي��وت وإل �ق��اء ال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة ع�ل��ى رؤوس
األط �ف��ال وال�ن�س��اء ،األم��ر ال��ذي ينتج منه لألسف
آالف ال�ش�ه��داء وال�ج��رح��ى والمصابين ،وم��ن ثم
يح ّرم على ه��ؤالء وص��ول األدوي��ة والمستلزمات
الطبية إليهم وتد ّمر المطارات لكي ال تكون قادرة
على استقبال المساعدات الطبية واإلنسانية؟
وبحسب فتحعلي ،ح��اول الرئيس السنيورة
تغطية «السموات بالقبوات» وسعى ج��اه��دا ً الى
ت �ق��دي��م ص� ��ورة م �ت��وازن��ة ع��ن ن�ف�س��ه وع ��ن قائد
العمليات المس ّماة «عاصفة ال�ح��زم» ،عاكسا ً من
خالل «مواقفه تلك ُع َقدِه الداخلية تجاه المسائل
اإلقليمية ،بدالً من أن يطرح الحلول االقتصادية
ال �ن��اج �ع��ة ل�ل�م�ش�ك�لات ال �ت��ي ي �ع��ان��ي م�ن�ه��ا العالم
العربي».

برقيات �شكر لن�صراهلل
تلقى األمين العام لـ«حزب الله»
السيد حسن نصر الله برقيات عدة
م��ن ق��ي��ادات وشخصيات يمنية،
أب��رزه��ا م��ن ال��م��ج��ل��س الشافعي
اإلس�ل�ام���ي وال��م��ج��ل��س ال���زي���دي

اإلس�ل�ام���ي وال��م��ج��ل��س ال��ص��وف��ي
االس�لام��ي وراب��ط��ة علماء اليمن،
أعربت فيها عن شكرها واعتزازها
ب��ـ«م��واق��ف��ه ت��ج��اه اليمن وشعبه
المظلوم في مواجهة العدوان الذي

يتعرض له» ،معتبرة أنّ «مواقفه
ال��م��ش��رف��ة ،وم��ن ورائ���ه المقاومة
وجميع األح���رار في لبنان ،كانت
لها أب��ع��اده��ا اإليجابية على ك ّل
صعيد».

المطارنة الموارنة :التطورات المحيطة بلبنان
ّ
تحث على الإ�سراع في انتخاب رئي�س للجمهورية
اعتبر المطارنة الموارنة أنّ التطورات الخطيرة
ّ
تحث على اإلسراع
المحيطة بلبنان واالهتمام الدولي به
في انتخاب رئيس للجمهورية ،وإال غدا كسفينة ضائعة
مهب الريح ،ال اتجاه لها وال قبطان.
في
ّ
وهنأ المطارنة خالل اجتماعهم الشهري برئاسة
البطريرك بشاره الراعي في بكركي أول من أمس ،وفق
بيان صادرعنهم ،الراعي على زيارته األخيرة إلى
العاصمة الفرنسية( ،)...و«لقاءاته الرسمية مع ك ّل من
رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هوالند ،ورئيس
مجلس الشيوخ جيرار الرشيه ،وقد أبديا استعدادهما
لمتابعة دعم لبنان على الصعد كافة».
وأع��رب المطارنة عن «قلقهم ج��راء اتساع دائ��رة
ال��ص��راع المذهبي في العالم العربي وب��دء ترسمه
جغرافيا ً في شكل ينبئ بمستقبل غامض ،كأنّ التاريخ
يعيد نفسه وشعوب هذه المنطقة لم تستفد من دروس
الماضي ،إذ بها تهدم بيدها ما حباها الله به من استقرار
ونمو ،وما حققته على صعيد التفاعل بين مكوناتها».
واعتبروا «أنّ التطورات الخطيرة المحيطة بلبنان،
وااله��ت��م��ام ال��دول��ي ب��ه لما ل��ه م��ن دور على مستوى
االستقرار في المنطقة ونموذجية التنوع الثقافي
ّ
تحث كلها على اإلسراع
والديني في المجتمع الواحد،
في انتخاب رئيس للجمهورية ،حتى ال يبقى لبنان
مبتور الرأس فال يقوى على مواجهة المستقبل ،ولكي

تسلم الجمهورية» .كما اعتبروا «أنّ الكتل السياسية
والنيابية مدعوة إلى حسم أمرها في هذا الشأن ،وإلى
استشعار المسؤولية الخطيرة التي يحملها المسؤولون
السياسيون أمام التاريخ ،بدل إلقاء التهم بعضهم على
بعض ،والرهان على األحداث الجارية في المنطقة ،وإال
مهب الريح ال اتجاه لها
غدا لبنان كسفينة ضائعة في
ّ
وال قبطان».
وتساءل اآلباء «بقلق عن خلفيات بعض السياسات
المنتهجة في ملفات حيوية معينة ،والمقصود منها
غامض .وهم يقلقون من محاولة البعض االستفادة
تمس خصوصية
من األج��واء الراهنة لتمرير قضايا
ّ
لبنان الميثاقية .يبدو في ذلك كأنّ لبنان دولة خاضعة
ألمزجة البعض ومصالحهم ،أو لحسابات البعض
اآلخر ،أو هو رهين التقلبات السياسية .أال يذكرنا زمن
الحرب بما أنتجته تصرفات مماثلة؟».
وحيوا «اإلنجازات التي يحققها الجيش اللبناني
وال��ق��وى األم��ن��ي��ة ف��ي ه��ذه المرحلة الدقيقة التي
يجتازها لبنان ،وخصوصا َ على صعيد الخطة األمنية
والضربات االستباقية لقوى اإلره��اب .وهم يثمنون
الدعم السياسي الذي يعطى لها ،والتفاف المواطنين
حولها .ويتطلعون أيضا ً إلى اليوم الذي سيعود فيه
العسكريون المأسورون لدى التنظيمات المتطرفة إلى
ذويهم سالمين».

�صقر التقى �سفير الجزائر
التقى عميد الخارجية في الحزب
السوري القومي االجتماعي حسان
صقر سفير الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية في لبنان
أحمد ب��وزي��ان ،وبحث معه ع��ددا ً
من المواضيع الراهنة والعالقات
الثنائية ،بحضور وكيل العميد
عباس حمية.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي
تواجه المنطقة ،وبصورة خاصة
تحدّي اإلرهاب ،وكان تأكيد مشترك
على إدان��ة االره���اب بك ّل أشكاله،
ووجوب محاربته ألنه يشكل خطرا ً
على المجتمعات قاطبة.
وش��دّد الجانبان على ض��رورة
تحصين ال��س��اح��ات العربية من
خ�ل�ال خ��ل��ق بيئة ت��م� ّه��د الطريق
الستعادة التضامن والتنسيق بين
يصب في
سائر الدول العربية ،بما
ّ
مصلحة مجموع الدول وشعوبها.
ورأى الجانبان أنّ مواصلة العدو

بوزيان وصقر
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» عمليات التهويد
واالستيطان في فلسطين المحتلة،
يندرج في سياق تثبيت االحتالل
الصهيوني ل�لأرض الفلسطينية

وتشريد أهلها ،وه���ذا يستوجب
وح�����دة ف���ي ال���م���وق���ف ال��ع��رب��ي
والفلسطيني وحشد ك� ّل الطاقات
لمنع هذا العدو من تحقيق أهدافه.

